
 دلیل

االستماع تطوير مھارة

األولیة للصفوف
والمحادثة



نواتج االستماع

•يحدُد الفكرَة الرئي�سَة. 	

•يفهُم الن�ضَّ الم�سموَع. 	

•ينفُذ تعليماٍت مْن خطواٍت ب�سيطٍة. 	

•ي�ستنتُج القيَم والمبادَئ مَن الن�ضِّ الم�سموِع. 	

•يحدُد ال�سخ�سياِت في ق�سٍة م�سموعٍة. 	

•يربُط خبراتُه واأفكارُه بخبراِت المتحدِث واأفكارِه. 	

•يقترُح نهاياٍت جديدًة لق�س�ٍض ي�سمُعها. 	

•يغيُر ال�سخ�سياِت في ق�سٍة �سمَعها. 	

•يحدُد ما اأعجبُه ومالْم يعجْبُه في الن�ضِّ الم�سموِع. 	

•يحدُد عنا�سَر الق�س�ِض الّتي ي�سمُعها. 	



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يحدُد الفكرَة الرئيسَة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: مبتدٌئ

الجمُل حيواٌن محبوٌب عجيٌب، يعي�ُض في ال�سحراِء الحاّرِة، وقْد منحُه الّل�ُه قدرًة على ال�سبِر 
والتحم��ِل، فهَو يم�س��ي م�س��افاٍت 
طويل��ًة دوَن تع��ٍب، كما اأن��ُه قادٌر 
عل��ى اأْن يتحمَل الج��وَع والعط�َض 
اأياًم��ا واأياًم��ا، واإذا ج��اَع اأكَل مَن 
النباتاِت ال�س��حراويِة، اأو مَن الغذاِء 
ِن على �سكِل دهوٍن في �سنامِه  المخزَّ

العجيِب، ف�سبحاَن الخالِق!

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ كتابًيا:

اأ�سُل بيَن الكلمِة ومعناها فيما ياأتي: 1 .

المخباأُالمخّزُنحرمُهمنحُه

المطبوُخوهبُه

المجمُععاقبُه

اللذيُذكافاأُه

( اأماَم فكرِة الن�ضِّ الرئي�سِة: اأ�سيُر بعالمِة )✓. 2
)  ( •الجمُل حيواٌن محبوٌب.  	

)  (  . •الجمُل حيواٌن �سحراويٌّ 	

)  ( •الجمُل حيواٌن �سبوٌر.  	

)  ( •الجمُل حيواٌن مفيٌد.   	

: اأ�سُف الجمَل بثالِث �سفاٍت اأخرى لْم ترْد في الن�ضِّ 3 .



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يحدُد الفكرَة الرئيسَة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

الكل��ُب حيواٌن مْن عائلِة الذئاِب والثعالِب وهَو حيواٌن نافٌع لالإن�س��اِن، فقِد ا�س��تخدمُه 
قديًما ومازاَل في الحرا�س��ِة، وال�س��يِد، وجرِّ العرباِت، ومعظُم الكالِب تتمتُع بحا�س��ِة �سمٍّ 

قوي��ٍة، وهن��اَك كالٌب مدرب��ٌة 
الل�س��و�ِض،  اكت�س��اِف  عل��ى 
والك�س��ِف ع��ِن المخ��دراِت 
والمتفجراِت وال�ستدلِل على 
الغرقى والمفقوديَن في الزلزِل 
على  وال�س��تدلِل  والحرائِق، 
والمجرمي��َن،  الم�س��روقاِت 
وتنبُه  العمي��اَن،  تقوُد  واأخرى 

ال�سمَّ لجر�ِض الباِب.

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

اأكتُب معنى كلِّ كلمٍة مما ياأتي: 1 .

• 	------------------------ جرَّ  
• 	------------------------ نافٌع  
• 	------------------------ تنبُِّه  
• 	------------------------ م   ال�سُّ

اأر�سُم خًطا متعرًجا تحَت الفكرِة الرئي�سِة فيما ياأتي: 2 .

•الكالُب مدربٌة على اكت�ساِف الل�سو�ِض. 	

•الكالُب تقوُم بمهام مختلفٍة. 	

•الكالُب تقوُد العمياَن. 	

•الكالُب مْن عائلِة الذئاِب. 	

اأكتُب ما اأعرُفُه مْن معلوماٍت اأخرى عِن الكلِب: 3 .

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يحدُد الفكرَة الرئيسَة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

ال�س��فادُع حيوان��اٌت برمائيٌة تبي�ُض ولتلُد، وتف�س��ُل العي�َض قرَب المياِه، وتق�س��ي فيها 
اأوقاًتا طويلًة، وهَي تنت�سُر في معظِم اأنحاِء الكرِة الأر�سيِة.

تتعر�ُض ال�سفادُع لالفترا�ِض مْن بع�ِض ال�سواري كالثعابيِن ولذا فاإنَّها ت�سطرُّ لتغييِر األوانها 
لالختفاِء، وتتغذى ال�س��فادُع على الح�سراِت حيُث ت�ستخدُم ل�س��انها الطويَل لالنق�سا�ِض 

عليها.
نقيًق��ا،  ي�س��مى  ال�س��فدِع  �س��وُت 
وت�س��دُره غالًب��ا اإذا ما�س��عرْت بخط��ٍر 
ها بِه،  داهٍم، ويعتق��ُد اأّنها ت�س��لُل عدوَّ

وت�ستُت انتباهُه.

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

( اأماَم الإجابتيِن ال�سحيحتيِن فقط: اأ�سُع فيما ياأتي اإ�سارَة )✓. 1
)  ( •ال�سفادُع حيواناٌت بريٌة.   	

)  ( •�سوُت ال�سفدِع ي�سمى هدياًل.  	

)  ( •ل�ساُن ال�سفدِع طويٌل.   	

)  ( •تغيُر ال�سفادُع األواَنها لالختفاِء.  	

)  ( •تفتر�ُض ال�سفادُع الثعابيَن.   	

اأ�ستخرُج مَن الّن�ضِّ اأ�سداَد الكلماِت الآتيِة: 2 .

: اأكتُب الفكرَة الرئي�سَة في النَّ�ضِّ 3 .

اأماٌنالظهوُرق�سيرٌةتهدي

الفكرُة الرئي�سُة



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يفهُم الن�صَّ امل�سموَع.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

ُيحك��ى اأنَّ حماًرا كاَن يرعى في اأحِد الحقوِل. راآُه ذئٌب فاأقبَل عليِه يريُد اأْن يفتر�َس��ُه. خاَف 
الحم��اُر كثيًرا، وع��رَف اأنُه ليمكنُه الهروُب، ولكنُه تظاهَر بع��دِم الخوِف، واأخَذ يفكُر كيَف 

ُه. ي�ستطيُع اأْن يخل�َض نف�سَ
اقترَب الحماُر مَن الذئِب وهَو يعرُج ب�سدٍة، وقاَل 
لُه: �س��وكٌة قويٌة انغ��رزْت في قدمي، اأرج��و منَك اأْن 

تنزَعها قبَل اأْن تاأكَلني كي لتوؤذَيَك.
اأم�س��َك الذئُب برْجِل الحماِر لكي يخرَج ال�سوكَة 
منها، وهنا رف�سُه الحماُر في راأ�سِه، فوقَع الذئُب على 

الأر�ِض وانك�سرْت اأ�سنانُه، وفرَّ الحماُر هارًبا.

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

اأ�سُع دائرًة ملونًة تحَت �سوِر ال�سخ�سياِت التي وردْت في الق�سِة: 1 .

اأجيُب �سفويًّا: 2 .

•اأيَن كاَن الحماُر يرعى؟ 	

•ما الخطُر الذي واجهُه الحماُر؟ 	

•كيَف ا�ستطاَع الحماُر اأْن يخدَع الذئَب؟ 	

اأختاُر �سفًة واحدًة تنطبُق على الذئِب: 3 .

�سريٌر              ذكيٌّ              خمادٌع

اأختاُر �سفًة واحدًة تنطبُق على الحماِر: 4 .

ذكٌي              جباٌن              �صبوٌر



املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يفهُم الن�صَّ امل�سموَع.

ُيحك��ى اأنَّ حماًرا كاَن يرعى في اأحِد الحقوِل. راآُه ذئٌب فاأقبَل عليِه يريُد اأْن يفتر�َس��ُه. خاَف 
الحم��اُر كثيًرا، وع��رَف اأنُه ليمكنُه الهروُب، ولكنُه تظاهَر بع��دِم الخوِف، واأخَذ يفكُر كيَف 

ُه. ي�ستطيُع اأْن يخل�َض نف�سَ
اقترَب الحماُر مَن الذئِب وهَو يعرُج ب�سدٍة، وقاَل 
لُه: �س��وكٌة قويٌة انغ��رزْت في قدمي، اأرج��و منَك اأْن 

تنزَعها قبَل اأْن تاأكَلني كي لتوؤذَيَك.
اأم�س��َك الذئُب برْجِل الحماِر لكي يخرَج ال�سوكَة 
منها، وهنا رف�سُه الحماُر في راأ�سِه، فوقَع الذئُب على 

الأر�ِض وانك�سرْت اأ�سنانُه، وفرَّ الحماُر هارًبا.

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

اأ�سُع عنواًنا منا�سًبا للق�سِة: 1 .

-------------------------------------------------

ماالم�سكلُة التي واجهِت الحماَر؟ 2 .

-------------------------------------------------

ِه؟ كيَف ا�ستطاَع الحماُر اأْن يتخل�َض مْن عدوِّ 3 .

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

ِة؟ ما اأهمُّ الدرو�ِض الم�ستفادِة مَن الق�سَّ 4 .

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يفهُم الن�صَّ امل�سموَع.

املهارة: اال�صتماع.
امل�ستوى: متقدٌم

ُيحك��ى اأنَّ حماًرا كاَن يرعى في اأحِد الحقوِل. راآُه ذئٌب فاأقبَل عليِه يريُد اأْن يفتر�َس��ُه. خاَف 
الحم��اُر كثيًرا، وع��رَف اأنُه ليمكنُه الهروُب، ولكنُه تظاهَر بع��دِم الخوِف، واأخَذ يفكُر كيَف 

ُه. ي�ستطيُع اأْن يخل�َض نف�سَ
اقترَب الحماُر مَن الذئِب وهَو يعرُج ب�سدٍة، وقاَل 
لُه: �س��وكٌة قويٌة انغ��رزْت في قدمي، اأرج��و منَك اأْن 

تنزَعها قبَل اأْن تاأكَلني كي لتوؤذَيَك.
اأم�س��َك الذئُب برْجِل الحماِر لكي يخرَج ال�سوكَة 
منها، وهنا رف�سُه الحماُر في راأ�سِه، فوقَع الذئُب على 

الأر�ِض وانك�سرْت اأ�سنانُه، وفرَّ الحماُر هارًبا.

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

كيَف كانْت نهايُة كلٍّ مَن الذئِب والحماِر؟ 1 .

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

لو كنَت تواجُه خطًرا مْن اأحِد الل�سو�ِض، كيَف تحلُّ الم�سكلَة؟ 2 .

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

هْل اأعجبَك ت�سرُف الحماِر؟ لماذا؟ 3 .

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

ِة مْن ِعْنِدَك. اكتْب نهايًة جديدًة للق�سَّ 4 .



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يفهُم الن�صَّ امل�سموَع.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: مبتدٌئ

قطتي االأليفُة

ع��دُت اإلى البيِت اأحمُل القطَة ال�س��غيرَة.كانْت اأمي تقُف عنَد الباِب غا�س��بًة، وما اإْن راأتني 
حّتى وبختني على الخراِب الّذي ت�سببْت بِه القطُة في مطبِخ الجيراِن.

دخلُت غرفتي ب�س��مٍت، وو�س��عُت القطَة ال�س��غيرَة في مكانها المخ�س���ِض لها، ثمَّ رحُت 
اأ�سرُخ في وجهها ب�سوٍت عاٍل.

نظ��رِت القط��ُة اإل��يَّ خائفًة، وخف�س��ْت راأ�َس��ها 
وكاأنَّه��ا تعتذُر بطريقتها الخا�س��ِة، فخفَّ غ�س��بي 

و�سامحُتها.

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

األّوُن مربَع ال�سفِة التي تنطبُق على كلِّ �سخ�سيٍة مْن �سخ�سياِت الق�سِة: 1 .

اأجيُب �سفويًّا عِن الأ�سئلِة الآتيِة: 2 .

؟ •ما �سبُب غ�سِب الأمِّ 	

•ماذا فعَل الولُد بالقطِة؟ 	

•ما�سعوُر القطِة عندما �سرَخ الولُد في وجهها؟ 	

•كيَف تت�سرُف لوكنَت مكاَن الولِد؟ 	

هادئ

مطيع

غا�سب

ن�سيط

مزعجة

�سريرة

كبيرة

هادئة

�ساحكة

غا�سبة

فرحة

كريمة



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يفهُم الن�صَّ امل�سموَع.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

كاَن �س��الٌم يلعُب بالكرِة اأماَم منزلِه، وكاَن م�س��تمتًعا بتمريِر الكرِة اإلى م�سافاٍت بعيدٍة. وفي 
اإحدى المراِت اأخطاأَ �سالٌم توجيَه الكرِة، فارتطمْت بنافذٍة في منزِل اأحِد الجيراِن الطيبيَن. 

�سعَر �سالٌم بالخجِل، واأ�سرَع اإلى بيتِه كي يختبىَء فال يعلُم اأحٌد مِن الذي ك�سَر النافذَة. 
ف��ي الليِل اأخ��َذ �س��الٌم يفكُر فيم��ا فعَل، 
واأح�ضَّ بالذن��ِب، وقرَر مْن فورِه اأْن يعترَف 

للجاِر بما فعَل. 
وف��ي ال�س��باِح الباك��ِر طرَق �س��الٌم باَب 
ج��ارِه، واعت��رَف بفعلتِه، ولم��ا كاَن الجاُر 
طيًبا مت�س��امًحا عفا عْن �س��الٍم، وربََّت على 

كتفِه قائاًل: “اإنَُّه خطاأٌ غيُر مق�سوٍد”.

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

اأ�سُع عنواًنا للق�سِة. 1 .

-------------------------------------------------
اأ�سُع الكلماِت الآتيَة في جمٍل مفيدٍة مْن اإن�سائي: 2 .

• ارتطمْت: ----------------------------------------	
• يعترُف: -----------------------------------------	
• م�ستمتًعا: ----------------------------------------	

اأرتُب اأحداَث الق�سِة بالأرقاِم: 3 .

 ارتطاُم الكرِة بالنافذِة، وك�سُرها.
 العتراُف بالخطاأِ.

 �سعوُر �سالٍم بالخجِل.
 اختباُء �سالٍم في المنزِل.

 اللعُب بالكرِة اأماَم المنزِل.
 عفُو الجاِر، وقبوُلُه العتذاَر.

اأبيُن الفعَل الموؤدَي للنتائِج الآتيِة: 4 .

• ك�سُر النافذِة: --------------------------------------	
• اختباُء �سالٍم: --------------------------------------	
• ذهاُب �سالٍم اإلى الجاِر: --------------------------------	
• عفُو الجاِر، وعدُم غ�سبِه: -------------------------------	



املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يفهُم الن�صَّ امل�سموَع.

اأ�صتمُع اإلى الن�سِّ االآتي:

ِة باأمِّ القيوين في اأحِد اأياِم ال�ّس��تاِء  خرج��ْت عائلُة اأحم��َد في رحلٍة بريٍة اإلى منطقِة ال�س��رَّ  
الجميلِة، و�س��رعْت تن�سُب الخيمَة في مكاٍن منا�س��ٍب، وقبَل النتهاِء مَن المهمِة لحظِت الأمُّ 
وجوَد �س��خرٍة كبيرٍة تعتر�ُض الطريَق اإلى الخيمِة، فطلب��ْت اإلى زوِجها واأبنائها التعاوَن لإزاحِة 
��خرِة مَن الطريِق لكنَّ اأحًدا لم ينفْذ ما طلبْت بحجِة اأّنهم �س��يبقوَن في المكاِن يوًما واحًدا،  ال�سّ

ولداعي لبذِل هذا المجهوِد الكبيِر.
خرج��ِت الأخواُت لإعداِد الّطعاِم خارَج الخيم��ِة، وبعَد اأْن اأتممَن الطبَخ غرفَن الغداَء،   

ليحملَن��ُه اإلى داخ��ِل الخيمِة. 
والّلح��ِم  الأرزِّ  �س��حُن  كاَن 
كبيًرا؛ لذا فقْد تعاونْت ح�سُة 
وعلياُء على حملِه، واأخذِه اإلى 
الخيمِة، لكنَّ اإحداهنَّ لْم تنتبْه 

خرِة، فارتطمْت بها ووقعْت، وتناثَر الطعاُم يمنًة وي�سرًة، وحرمِت الأ�سرُة مَن الغداِء ال�سهيِّ  لل�سّ
ِر على الفحِم. المح�سّ



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

اأ�سُع عنواًنا منا�سًبا للق�سِة. 1 .

-------------------------------------------------
اأمالأُ المخطَط الآتَي بالمعلوماِت المنا�سبِة: 1 .

اأعلُل الأحداَث الآتيَة: 2 .

. •خروُج الأ�سرِة اإلى البرِّ 	

-----------------------------------------------
•عدُم اإزاحِة ال�سخرِة. 	

-----------------------------------------------
•تناثُر الطعاِم اأماَم الخيمِة. 	

-----------------------------------------------
حِن مْن قبِل الأختيِن. •حمُل ال�سّ 	

-----------------------------------------------
اأبيُن الدر�َض الذي ا�ستفدُتُه مَن الق�سِة: 3 .

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

ِةالزماُنال�ّسخ�سياُتالمقدمُةالنهايُة المكاُنعنواُن الق�سّ



املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يستنتُج القيَم والمبادَئ مَن النصِّ المسموِع.

اأَ�ْسَتِمُع، ُثمَّ اأُجيُب َعِن ااْلأَ�ْسِئَلِة:

ريِق َنظاَفُة الطَّ

ًيا، َوَي�سيُر في َطريٍق  َي�ْسُكُن اإْبراهيُم في َمْنِزٍل َقريٍب ِمَن اْلَمْدَر�َسِة، َوُكلُّ ِيْوٍم َيْذَهُب اإليها ما�سِ

ُم�ْسَتٍو َوَنظيٍف.

ِباْلِق�ْسِر َعلى  َوُيْلقي  ُكُل،  َياأْ ِتْلميًذا َي�سيُر َوَمَعُه كي�ٌض فيِه ُف�ْسُتٌق، َوكاَن  َراأَى  اأََحِد الأَيَّاِم  َوفي 

ريَق ُمْلٌك ِللنَّا�ِض َجميًعا، واْلَقذاَرُة َتْجِلُب  ّل َيْفَعَل َذِلَك،ِلأَنَّ الطَّ َحُه اأَ اْلأَْر�ِض، فاْقَتَرَب ِمْنُه،َوَن�سَ

ُع  راُت الَّتي توؤذينا، َوَتَتَجمَّ اْلأَْمرا�َض، َوَتْجَعُل َمْنَظَرُه َقبيًحا، َوهِذِه اْلقاذوراُت َتْكُثُر فيها اْلَح�سَ

يَن. اِئريَن والمارِّ ِبُح َخَطًرا على ال�سَّ الَُّة الَّتي ُت�سْ فيها اْلَحيواناُت ال�سَّ

ِبها  َنْعَتِنَي  َواأَْن  ُرِق،  الطُّ َعلى  ُنحاِفَظ  اأَْن  َجميًعا  َعلينا  َوَيِجُب 

َوَن�سوَنها َحتَّى َتْبقى َنظيفًة َوَجميلًة، َكما َنْعَتني ِبِبيوِتنا الَّتي َنعي�ُض 

فيها.

لغتنا العربية، ال�سف الثاني، دار ال�سروق، �ض45



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

ُء الَّذي اأَثاَر اإِْبراهيَم؟ يِّ 1. ما اْلِفْعُل ال�سَّ
----------------------------------------------
----------------------------------------------

ُح َفواِئَد اْلُمحاَفَظِة َعلى َنظاَفِة اْلبيَئِة. 2. اأَُو�سِّ
اأ.    --------------------------------------------
ب. --------------------------------------------
ج�. --------------------------------------------

ريِق. ْهماِل َنظاَفِة الطَّ 3. اأَُبيُِّن َبْع�َض َم�ساِوِئ اإِ
اأ.    --------------------------------------------
ب. --------------------------------------------
ج�. --------------------------------------------

ُه َثالَث َن�ساِئَح ِلُزَمالئي َكْي ُيحاِفظوا َعَلى َنظاَفِة اْلبيَئِة. 4. اأَُوجِّ
اأ.    --------------------------------------------
ب. --------------------------------------------
ج�. --------------------------------------------



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يحدُد شخصياِت القصِة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: مبتدٌئ

اأَ�ْسَتِمُع، ُثمَّ اأُجيُب َعِن ااْلأَ�ْسِئَلِة:

جاجُة احلمراُء الدَّ
َع َحّباٍت ِمَن اْلَقْمِح. غيرُة الحمراُء َتْنُب�ُش في اْلَحْقِل، َفَوَجَدْت ِب�سْ جاجُة ال�سَّ كاَنِت الدَّ

حاِبها ِمَن اْلَحيواناِت: َمْن َيْزَرُعها؟ جاجُة ِلأَ�سْ قاَلِت الدَّ
ُة: اأَنا ل اأَْزَرُعها. قاَلِت البَّطَّ
ُة: اأَنا ل اأَْزَرُعها. قاَلِت الِقطَّ

قاَل اْلَكْلُب: ل اأَْزَرُعها.
ُدها؟ جاجُة: َمْن َيْح�سُ َلِت الدَّ َجْت، �َساأَ جاَجُة َوَزَرَعْتها، َفَلّما َكُبَرْت َحّباُت اْلَقْمِح َوَن�سِ َذَهَبِت الدَّ

ُدها. ُة: اأَنا ل اأَْح�سُ اأَجاَبِت البَّطَّ
ُدها. ُة: اأَنا ل اأَْح�سُ اأَجاَبِت الِقطَّ

ُدها. اأَجاَب اْلَكْلُب: اأَنا ل اأَْح�سُ
َلْت: َمْن َيْطَحُنها؟ َدْتها، ُثمَّ عاَدْت َو�َساأَ َذَهَبِت الّدجاَجُة َفَح�سَ

ُة: اأَنا ل اأَْطَحُنها. اأَجاَبِت البَّطَّ
ُة: اأَنا ل اأَْطَحُنها. اأَجاَبِت الِقطَّ

اأَجاَب اْلَكْلُب: اأَنا ل اأَْطَحُنها.
َخَبَزِت  ُثمَّ  ها،  ِبًنْف�سِ َوَطَحَنْتها  اْلَقْمِح  َحّباِت  جاَجُة  الدَّ اأََخَذِت 
ٌر،  حا�سِ غيُف  الرَّ هذا  َفقاَلْت:  حاِبها  اأَ�سْ اإلى  َوعاَدْت  اْلُخْبَز، 

َفَمْن �َسَياأُْكُل اْلُخْبَز؟
حاِب ِبَفَرٍح: اأَنا اآُكُل اْلُخْبَز. قاَل ُكلُّ  واِحٍد ِمَن اْلأَ�سْ

ِفراخي  َمَع  �َساآُكُلُه  اأَْنَت، ولاأَْنِت، ولاأَْنِت.  ل  ِمْنُه،  َتاأُْكلوا  َلْن  َكاّل،  اْلَحْمراُء:  جاَجُة  الدَّ قاَلِت 
غيَرِة؛ ِلأَّننا َتِعْبنا في اْلُح�سوِل َعَلْيِه. ال�سَّ

لغتي فرحي في القراءة، ال�سنة الأولى، دار الفكر اللبناني، �ض 184-182



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

ِة. ُد �َسْخ�سيَّاِت اْلِق�سَّ 1. اأَُحدِّ

ُفها. �سِ َة، َواأَ ِئي�سَ يََّة الرَّ ْخ�سِ ي ال�سَّ 2. اأُ�َسمِّ
----------------------------------------------
----------------------------------------------

 ----------------------------------------------

�ْسلوبي. َة  �َسَفِويًّا ِباأُ �ُض اْلِق�سَّ 3. اأَُلخِّ

ِة. 4. اأَْقَتِرُح ِنَهاَيًة َجديَدًة ِلْلِق�سَّ
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

------------------

---------

---------

---------



املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يربُط خبراتُه وأفكارُه بخبراِت المتحدِث وأفكارِه

اأَ�ْسَتِمُع، ُثمَّ اأُجيُب َعِن ااْلأَ�ْسِئَلِة:

ْل َتَخيَّ

َعٌة،  في َيْوِم اْلإجاَزِة َتْخُرُج اأُ�ْسَرُة ريَم اإلى اْلَحديَقِة اْلَقريَبِة. ِهَي وا�سِ
َرٌة، َو�َسْم�ٌض �ساِطَعٌة َي�ْسَتْمِتُع  اأَ�ْسجاٌر عاليٌة،َوَنباتاٌت نا�سِ َوفيها 

تاِء. ِبها الّنا�ُض في ال�سِّ
ماِء َوقاَل: ِب الَّذي َنَظَر اإلى ال�سَّ ْبناُء َحْوَل اْلأَ َجَل�َض اْلأَ

ُحَب َواأَ�ْسكاَلها اْلَبديَعَة. ماَء وال�سُّ لوا ال�سَّ َتاأَمَّ
ُحُب َتْر�ُسُم َمناِظَر َجميَلًة ُتَنّمي اْلَخياَل. : ال�سُّ قاَلِت اْلأُمُّ

َعَة. �ْسكاَلها اْلُمَتَنوِّ ُلها داِئًما، َواأََتَخيَُّل اأَ َتاأَمَّ ُحَب، َواأَ قاَل خاِلٌد: اأَنا اأُِحبُّ ال�سُّ
ُحِب. َف ما َيراُه في ال�سُّ ماِء، َوَي�سِ قاَلْت ريُم: ما َراأُْيُكْم اأَْن َيْنُظَر ُكلُّ ِمنَّا اإلى ال�سَّ

قاَل اْلأَُب: اإِنَّها  ِفْكَرٌة َطريَفٌة ياريُم.
َي�سيُر  طوياًل  ِقطاًرا  اأَرى  خالٌد:  قاَل  قليٍل  َوَبْعَد  البي�ِض،  ُحِب  ال�سُّ في  قوَن  ُيَحدِّ الَجميُع  راَح 

ِبُبْطٍء.
ْغناِم. قاَلْت ريُم: اأَرى َقطيًعا ِمَن اْلأَ

ُحِب  َل اْلإِْن�ساُن في ال�سُّ ُحِب َيرى ُكلٌّ ِمنَّا اْلأَ�ْسياَء ِبَخياِلِه ل ِبَعْينيِه، َوُكلَّما َتاأَمَّ قاَل اْلأَُب: في ال�سُّ
ْنِع اهلِل. َل في اْلَكْوِن َوَجَد َبديَع �سُ َوَجَد َمظاِهَر ِلْلَجماِل َوُكلَّما َتاأَمَّ

اللغة العربية، ال�سف الرابع، دار ال�سروق، �ض24



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

ماِء؟ 1. ما الَّذي َلَفَت َنَظَر اْلأُ�ْسَرِة في ال�سَّ
----------------------------------------------
----------------------------------------------

ماِء؟ ُحُب في ال�سَّ لُّ َعَلْيِه ال�سُّ 2. َهْل َتَخيَّْلَت َيْوًما ماَتدُّ
----------------------------------------------

3. ماذا َتَخيََّل خاِلٌد؟
----------------------------------------------
----------------------------------------------

4. ماذا َتَخيََّلْت ريُم؟
----------------------------------------------
----------------------------------------------

ِة؟ ْر�ُض اْلُم�ْسَتفاُد ِمَن اْلِق�سَّ 5. ما الدَّ
----------------------------------------------
----------------------------------------------



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يقترُح نهاياٍت جديدًة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: مبتدٌئ

اأَ�ْسَتِمُع، ُثمَّ اأُجيُب َعِن ااْلأَ�ْسِئَلِة:

اْلِقطُّ )نونو(

ا هاِدًئا، َلطيًفا َوَجمياًل، َلُه َفْرٌو ناِعٌم، َوُخطوٌط الِمَعٌة ُت�ْسِبُه ُخطوَط النَِّمِر،   كاَن )نونو( ِقطًّ
َوَلِكنَُّه َلْم َيُكْن ُيِحبُّ اال�ْسِتْحماَم، اأْو َت�ْسريَح �َسْعِرِه.

ِه: اإِذا َخَرْجُت الآَن ِمَن الَبْيِت، َوَلْم اأَْرِجْع  َوذاَت َيْوٍم ا�ْسَتْيَقَظ )نونو( ِمْن َنْوِمِه، َوقاَل في َنْف�سِ
نَّها �َسَتكوُن َم�ْسغوَلًة في اإِْعداِد  َح َفْروي النَّاِعَم؛ ِلأَ رِّ َلني اأُّمي، َوَلْن ُت�سَ َقْبَل َمْوِعِد اْلَغداِء، َفَلْن َتْغ�سِ

عاِم. الطَّ
غيًرا اأَْبَي�َض  َه اإلى اْلَمْزَرَعِة اْلَقريَبِة، َحْيُث َراأَى َحَماًل �سَ َخَرَج )نونو( ِمَن اْلَبْيِت ِبُهدوٍء، َوَتَوجَّ

َيْلهو، َوَيِثُب ُهنا َوُهناَك، َفاْقَتَرَب ِمْنُه َوقاَل َلُه: َهْل َتْلَعُب َمعي؟
يِن واْلُغباِر  ا بالطِّ رى فرَوَك َمْك�ُسوًّ َنَظَر اإَِلْيِه اْلَحَمُل، َوقاَل َلُه: ُكْنُت اأَْعِرُفَك َنظيًفا، َلِكّني الآَن اأَ

َواْلأَْو�ساِخ.
َر ُكَتاًل  ُتُه َكبيرًة ِعْنَدما اأَْب�سَ َه اإلى ِبْرَكِة ماٍء، َوَكْم كاَنْت َدْه�سَ �ساَر )نونو( َحزيًنا َوَتَوجَّ

َخَطاأَُه  َاْدَرَك  ِعْنَدها  ِج�ْسَمُه.  ي  ُتَغطِّ َواْلأَْو�ساِخ  واْلُغباِر  يِن  الطِّ ِمَن 
ِه ُمْعَتِذًرا. وعاَد اإلى اأُمِّ

لغتي فرحي، ال�سنة الثانية، دار الفكر اللبناني، �ض118–120



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

1. ماذا َطَلَبِت اْلأُمُّ ِمْن )نونو(؟
----------------------------------------------
----------------------------------------------

ِف اْلِقطَّ )نونو(. 2. �سِ

3. ِلماذا َرَف�َض اْلَحَمُل اللَِّعَب َمَع )نونو(؟
----------------------------------------------
----------------------------------------------

ِة؟ 4. اْقَتِرْح ِنهاَيًة َجديَدًة ِلْلِق�سَّ
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

---------

---------

---------

---------

---------

---------



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يغيُر شخصياِت القصِة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: مبتدٌئ

اأَ�ْسَتِمُع، ُثمَّ اأُجيُب َعِن ااْلأَ�ْسِئَلِة:

يٌّ ْئٌب َذكجِ ذجِ

َرْت فيه اْلَمجاَعُة. َر اْلَجفاُف في اْلغاِب، واْنَت�سَ ماُء ِباْلَمَطِر، َفاْنَت�سَ نَِّت ال�سَّ �سَ
ا َعلى اأََمِل اأَْن َيِجَد َلها َمْخَرًجا  َعَقَدِت اْلَحَيواناُت اْجِتماًعا َكبيًرا، فاْنَتَخَبِت اْلفيَل ُمديًرا عامًّ
َدقيًقا  ِنظاًما  َع  َن�سَ اأَْن  ًل  وَّ اأَ َيِجُب  اإخواني،  َوقاَل:  ْخُم  ال�سَّ اْلُمديُر  َفَوَقَف  اْلَماأَْزِق،  ذِلَك  ِمْن 
راَحٍة، ِلُنباِدْر  ْم ُكلُّ واِحٍد ِمْنُكْم ِبَدْوِرِه، َوْلُيْعِرْب َعْن َرَغباِتِه، َوحاجاِتِه ِبُكلِّ �سَ ِلاْلإِعا�َسِة. َفْلَيَتَقدَّ

ا ِلْلَعَوِز واْلجوِع. �سً نا حاَجًة، َواأَْكَثِرنا َتَعرُّ �َسدِّ اإلى اإغاَثِة اأَ
. هذا َيْطُلُب ُع�ْسًبا، َوذاَك �َسَمًكا، َوذِلَك َتْمًرا. َوراَحِت اْلَحيواناُت َتُمرُّ

َجَمَعْت  النَّْعَجُة  َفَزْوَجتي  اإِعا�سٍة،  ِبال  �َسْهًرا  الْنِتظاَر  اأَ�ْسَتطيُع  قاَل:  اْلَكْب�ِض،  َدْوُر  َوَلّما جاَء 
عيِر. يًَّة ِمَن اْلَق�ضِّ والتِّْبِن، َوِهَي ِبَخْيٍر َمَع َوَلدي اْلَحَمل، َوِعْنَدنا  َبْع�ُض ال�سَّ َكمِّ

اْلَكْب�ِض  اأَخي  ُعْنواَن  �َسْيًئا،اأَْعطوني  اأُريُد  ل  اْلُمدير،  يامْولَي  اأَنا  قائاًل:  ْئُب  الذِّ َبْعَدُه  َوجاَء 
َيِة َزْوَجِتِه النَّْعَجِة َوَوَلِدِه اْلَحَمِل اْلَحبيِب! ِلأَ�ْسَعَد ِبُروؤْ

عقود الكالم، قراءة وتعبير، التعليم الأ�سا�سي، ال�سنة الخام�سة، دار الم�سرق، بيروت، �ض 288



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

1. ِلماذا اْجَتَمَعِت اْلَحَيواناُت؟
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

2. َمْن اأَداَر الْجِتماَع؟
----------------------------------------------

ّياِتها. ِة َبْعَد َتْغييِر �َسْخ�سِ 3. اأُعيُد �َسْرَد اْلِق�سَّ
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------



املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يحدُد ما أعجبُه ومالْم يعجْبُه في النصِّ المسموِع

اأَ�ْسَتِمُع، ُثمَّ اأُجيُب َعِن ااْلأَ�ْسِئَلِة:

مواعيُد ُعرقوٍب

ُيْحكى اأَنَّ ُعرقوًبا كاَن َرُجاًل َمْي�سوَر اْلحاِل، َوكاَن َلُه حائُط َنْخٍل، َفاأَتاُه ذاَت َيْوٍم اأٌَخ َلُه َي�ْساأَُلُه 
�ُض َلَك َطْلَع هِذِه النَّْخَلِة، َواأَ�ساَر اإَلْيها  اأَْن َيُمدَّ اإَِلْيِه َيَد اْلَمعوَنِة، َفقاَل ُعرقوٌب: يا اأخي، �َساأَُخ�سِّ

َبِعِه. ِباإِ�سْ
َفَلّما اأَْطَلَعِت النَّْخَلُة، اأَتاُه اأَخوُه ِلْلِعَدِة، َفقاَل ُعرقوٌب: 

َخْيٌر  َفُهَو  َبَلًحا،  َت�سيَر  حّتى  َدْعها  اأخي،  يا 
اأَخوُه،  جاَءُه  النَّْخَلُة،  اأَْبَلَحِت  َفَلّما  َلَك، 
َفقاَل ُعْرقوٌب: َدْعها َحتَّى َت�سيَر ُرَطًبا، َفَلّما 

َت�سيَر  َحتَّى  َدْعها  ِلأَخيِه:  قاَل  النَّْخَلُة،  اأَْرَطَبِت 
ُعْرقوٌب  اإَلْيها  َعَمَد  النَّْخَلُة،  اأَْتَمَرِت  َفَلّما  َتْمًرا، 

ِمَن الليِل، َوَلْم ُيْعِط اأَخاُه �َسْيًئا.



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

ا: ْع َتْحَتُه َخطًّ ِة ُعْنواًنا اآَخَر ِمّما َيلي، َو�سَ 1. اْخَتْر ِلْلِق�سَّ
اْلُمماَطَلُة          ُمْنَتهى اْلُبْخِل          اْلَمواعيُد اْلكاِذَبُة          اْلَغِنيُّ واْلَفقيُر

2. ِبَم َوَعَد ُعْرقوٌب اأَخاُه؟
----------------------------------------------
----------------------------------------------

3. َكْيَف ا�ْسَتطاَع ُعْرقوٌب اأَْن َيَتَخّلى َعْن َتْنفيِذ َوْعِدِه؟
----------------------------------------------
----------------------------------------------

ُف ُعْرقوًبا. 4. ِبَم َت�سِ
----------------------------------------------
----------------------------------------------

ِة، َوماَلْم ُيْعِجْبَك فيها؟ 5. اْذُكْر ما اأَْعَجَبَك في اْلِق�سَّ
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------



: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
يحدُد عناصَر القصِة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

اأَ�ْسَتِمُع، ُثمَّ اأُجيُب َعِن ااْلأَ�ْسِئَلِة:

حيَلُة ااْلأَْرَنبجِ

كاَنِت اْلأَراِنُب َتعي�ُض في اإِْحَدى اْلغاباِت في �َسالٍم، راآها اأَ�َسٌد جاِئٌع َفَهَجَم َعَلْيها.

ُر: ماذا َتْفَعُل؟ ْت ُتَفكِّ َقَفَزِت اْلأَراِنُب، َوَدَخَلِت اْلُجحوَر، َوَجَل�سَ

اأَْرَنًبا  �سميًنا  َلُه  ْرُت  ْح�سَ اأَ نَّني  اأَ ْخِبُرُه  َواأُ اإلى الأَ�َسِد،  اأَْذَهُب  ِفْكَرٌة،  اأَْرَنٌب �سغيٌر: ِعندي  قاَل 

ِلَياأُْكَلُه، َوِعْنَد اْلُبَحْيَرِة راآني اأَ�َسٌد اآَخُر، َوَخَطَف ِمنِّي اْلأَْرَنَب.

َب  �َسِد َواأَْخَبَرُه ِبها، َفَغ�سِ غيُر اإلى اْلأَ واَفَقِت اْلأَراِنُب َعلى هِذِه اْلِفْكَرِة، َوَذَهَب اْلأَْرَنُب ال�سَّ

اْلأَ�َسُد، َوَجرى اإلى اْلُبَحْيَرِة، َوَنَظَر َفَراأى �سوَرَتُه، َفَظنَُّه اأَ�َسًدا اآَخَر، َفَقَفَز في اْلماِء، َوَغِرَق.

اأَيُّها  َلَك  �ُسْكًرا  وقاَلْت:  اْلأَراِنُب،  َفِرَحِت 

، َفاأَْنَت �َسَبُب َنجاِتنا. ِكيُّ اْلأَْرَنُب الذَّ

لغتنا العربية، ال�سف الثاني، دار ال�سروق، �ض 21



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: اأجيُب عنجِ االأ�صئلةجِ االآتيةجِ

1. ما اْلحيَلُة الَّتي كاَنْت �َسَبًبا في َنجاِة اْلأَراِنِب؟
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

َط ِباْلَمْعلوماِت اْلَمْطلوَبِة: اْلُمَخطَّ 2. اْماَلأِ 

-----------
ِة عنواُن الِق�سَّ

-----------
البداَيُة

-----------
-----------
-----------
-----------

ْخ�سّياُت ال�سَّ

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------

الأحداُث

-----------
اْلَمكاُن

-----------
اْلَزماُن

-----------
النهاَيُة

-----------
-----------
-----------
-----------

العقدُة



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ينفُذ تعليماٍت من خطواٍت ب�سيطٍة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: مبتدٌئ

 • خْذ ورقًة ملونًة.	
•اطِو الورقَة ن�سفيِن. 	

•اقطِع الورقَة بيدَك مَن المنت�سِف. 	

•خْذ ورقًة بي�ساَء. 	

•ار�سْم فيها �سجرًة بالقلِم الر�سا�ِض. 	

•األ�سْق في ال�سجرِة ثماًرا ملونًة باألواٍن مختلفٍة. 	

•اكتْب في الثماِر اأ�سماَء اإخوتَك. 	

اأ�ستمُع اإلى التعليماِت، واأنفُذها:



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ينفُذ تعليماٍت من خطواٍت ب�سيطٍة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

ُذها: اأ�ستمُع اإلى التعليماِت، واأَنفِّ

اأح�سْر علبَة لبٍن رائٍب )زبادي(. 1 .

اأفرِغ العلبَة في �سحٍن متو�سٍط غزيٍر. 2 .

اقطْع حبتي خياٍر اإلى مكعباٍت �سغيرٍة جًدا. 3 .

ِع الخياَر المقطَع في �سحِن الّلبِن الّرائِب. �سَ 4 .

حِن. ْع ملعقًة �سغيرًة من الملِح في ال�سّ �سَ 5 .

امزِج الخليَط بالملعقِة. 6 .

حَن بقليٍل مْن ورِق النعناِع المجفِف. زيِِّن ال�سّ 7 .



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: اال�صتماع.
امل�ستوى: متقدٌم

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ينفُذ تعليماٍت من خطواٍت ب�سيطٍة.

اأ�ستمُع اإلى التعليماِت، واأنفُذها:

خْذ قطعَة خبٍز بي�ساويَة ال�سكِل، و�سْعها في �سحٍن. 1 .

ادهِن الخبَز بجبنٍة بي�ساَء. 2 .

األ�سْق �سريحَة بي�ٍض م�سلوٍق في و�سِط الخبِز. 3 .

ثبْت حبت��ي زيتوٍن اأ�س��وَد ف��وَق قطعِة البي���ضِ مكاَن  4 .

العينيِن.
�س��ّكْل منقاَر الِبطري��ِق واأقدامُه با�س��تخداِم قطِع جزٍر  5 .

�سغيرٍة.
. �سّكِل الجناحيِن بقطعتي خ�ضٍّ 6 .

كِل الِبطريَق. 7 .



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

1.  اغم�ْض ع�س��ريَن حبِة )ب�سكويٍت( محّلى في كوٍب ون�سٍف مَن الحليِب البارِد، وذلَك في 

قالِب تقديٍم �سفاٍف.
��ْع كميًة من )ال�س��وكالتة( ال�سائلِة  �سَ 2 .

المخفوق��ِة م��َع الِق�ْس��َطِة عل��ى قطِع 
)الب�سكويِت( حتى تغمَرها تماًما.

زيِِّن الطبَق بالمك�سراِت المجرو�سِة،  3 .

اأو بجوِز الهنِد المب�سوِر.
�سِع الّطبَق في الّثالجِة لمدِة �ساعٍة. 4 .

�سارْك عائلتَك في اأكِل الطبِق. 5 .

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ينفُذ تعليماٍت من خطواٍت ب�سيطٍة.

املهارة: اال�صتماع.
امل�صتوى: متو�صٌط

ُذها: اأ�ستمُع اإلى التعليماِت، واأَنفِّ
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اأن�سطة املحادثة
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نواتج المحادثة

•ي�سارك في الحديث مع الآخرين. 	

•يناق�ض زمالءه في بع�ض الق�سايا. 	

•ي�ستخدم كلمات و�سفية في حديثه. 	

•ي�ستخدم اللغة غير اللفظية في اأثناء الحديث. 	

•يتحدث بو�سوح و�سرعة منا�سبة لنوع الخطاب. 	

•يتحدث عن خبراته بترتيب منطقي. 	

•ي�سرد باأ�سلوبه ق�سة قراأها اأو �سمعها. 	

57



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ُي�ساِرُك يف احْلَديِث َمَع االآَخريَن.

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌئ امل�صتوى: ُمْبَتدجِ

: َيةجِ َورجِ االآتجِ ي َعنجِ ال�صُّ ُث َمَع ُزَمالئجِ دَّ اأََتَ

58



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ُي�ساِرُك يف احْلَديِث َمَع االآَخريَن.

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌط امل�صتوى: ُمَتو�صِّ

: َيةجِ َورجِ االآتجِ ي َعنجِ ال�صُّ ُث َمَع ُزَمالئجِ دَّ اأََتَ

59



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ُي�ساِرُك يف احْلَديِث َمَع االآَخريَن.

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌم امل�ستوى: ُمَتَقدِّ

: َيةجِ ي َعنجِ االأُمورجِ االآتجِ ُث َمَع ُزَمالئجِ دَّ اأََتَ

. فِّ ُث َعْن َراأْيي في َمْكَتَبِة ال�سَّ •اأََتَحدَّ 	

ُث َعْن َراأْيي في ِكتاِب اْلُعلوِم. •اأََتَحدَّ 	

ُث َعْن َراأْيي في ِثياِب اْلعيِد. •اأََتَحدَّ 	

ُث َعْن َراأْيي في الأَْلعاِب الإِلْكِتروِنيَِّة. •اأََتَحدَّ 	

• َكِة.	 وِر الُمَتَحرِّ ُث َعْن َراأْيي في )اأَْفالِم( ال�سُّ اأََتَحدَّ
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ُيناِق�ُص ُزَمالَءُه يف َبْع�ِص اْلَق�سايا.

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌئ امل�صتوى: ُمْبَتدجِ

اأََتناَق�ُص َمَع ُزمالئي يف اأََحِد املَْو�سوعاِت االآِتَيِة:

ْرُف النُّقوِد المّدخرِة في َمحاّلِت اْلأَلعاِب اِلإلكترونيَِّة. •�سَ 	

هاِب َمَع الَواِلِد اإلى ال�َم�ْسِجِد. •اْلِحْر�ُض على الذَّ 	

• ريَعِة.	 اْلأَْكُل في َمطاِعِم الَوَجباِت ال�سَّ
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ُيناق�ُص زمالءُه يف بع�ِص الق�سايا.

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌط امل�صتوى: ُمَتو�صِّ

اأََتناَق�ُص َمَع ُزمالئي يف اأََحِد املَْو�سوعاِت االآِتَيِة:

�ِض ِمْن َمعر�ِض الِكتاِب. راُء اْلِق�سَ •�سِ 	

•َكيفيَُّة ا�ْسِتْخداِم حاِفلِة ال�َمْدَر�َسِة. 	

• َكيفيَُّة اْلُم�ساَهَمِة في اْلُمحاَفَظِة على البيَئِة.	
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ُيناق�ُص زمالءُه يف بع�ِص الق�سايا.

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌم امل�ستوى: ُمَتَقدِّ

اأََتناَق�ُص َمَع ُزمالئي يف اأََحِد املَْو�سوعاِت االآِتَيِة:

ْحَلِة. •َكْيَف َنْتُرُك َمكاَن النُّْزَهِة َبْعَد الْنِتهاِء ِمَن الرِّ 	

ِة ِلْلِج�ْسِم. يا�سَ •فاِئَدُة الرِّ 	

• كوَن في الُم�ْسَتْقَبِل.	 ماذا اأُريُد اأَْن اأَ

63



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

املهارة : ْاملُحَاَدَثُة.

ٌئ امل�صتوى : ُمْبَتدجِ

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ًة يف َحديِثِه. ِفيَّ َي�ْسَتْخِدُم َكلماٍت َو�سْ

ا َيلي: َف كالَّ  ِمّ �سِ َبَة اِلأَ فاِت املُُُنا�سِ اأَْختاُر ال�سِّ

َكبيٌر اْلَحْقُل    
وا�سٌع     
ُمْمَتٌد     

ُر اأَْخ�سَ     
ُمْثِمٌر      
َجمِيٌل     
َفُر اأَ�سْ     

ْخٌم �سَ اْلفيُل    
هاِدٌئ     

َثقيٌل     
�َسريٌع     

َمحبوٌب     
َلطيٌف     

َخفيٌف     
اأَكوٌل     

64



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ي�ستخدُم كلماٍت و�سفّيًة يف حديثِه.

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌط امل�صتوى: ُمَتو�صِّ

اأُكمُل وفَق الّنمِط:

النُّجوُم لِمَعٌة َوعاِلَيٌة
يٌَّة اَقٌة َوِف�سِّ النُّجوُم َبرَّ

النُّجوُم ---------------

النَّْخَلُة طويلٌة وخ�سراُء.
ْخَمٌة النَّْخَلُة َجميَلٌة َو�سَ

النَّْخَلُة ---------------

اْلِح�ساُن �َسريٌع َوَجميٌل.
اْلِح�ساُن َقِويُّ َوَر�سيٌق.

اْلِح�ساُن ---------------

المهارة: الُمحاَدَثُة.
المستوى: 
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ي�ستخدُم كلماٍت و�سفيًة يف حديثِه.

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌم امل�ستوى: ُمَتَقدِّ

فاٍت: ُف ُكلَّ �سوَرٍة ّما ياأتي ِبَثالِث �سِ اأَ�سِ
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌئ امل�صتوى: ُمْبَتدجِ

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ

ديِث. ِة يف اأَْثناِء احْلَ لَغَة َغْي الَّلْفِظيَّ َي�ْسَتْخِدُم الُّ

�ْسناين. بيُب ُيعاِلُج اأَ ُف �ُسعوري ِعْنَدما كاَن الطَّ اأَ�سِ
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌط امل�صتوى: ُمَتو�صِّ

غُي”. ْرطيُّ ال�سَّ ُف �ُسعوري ِعْنَدما اأَْهداين َوالِدي جملََّة “ال�سُّ  اأَ�سِ

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ

ي�ستخدُم اللغَة غي اللفظيِة يف اأثناِء احلديِث.
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌم امل�ستوى: ُمَتَقدِّ

ْيِد االأَ�سماِك. ُثُهْم َعْن ذهابي مع اأبي يف ِرْحَلٍة ِل�سَ َحدِّ اأَِقُف اأَماَم ُزَمالئي، َواأُ

. ُثُهْم َعِن اْحِتفاِل اأُ�ْسرتي ِباليوِم اْلَوَطنيِّ َحدِّ اأَِقُف اأَماَم ُزَمالئي، َواأُ

المهارة: الُمحاَدَثُة.

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ

ي�ستخدُم اللغَة غي اللفظيِة يف اأثناِء احلديِث.

69



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

املهارة : ْاملُحَاَدَثُة.

ٌئ امل�صتوى : ُمْبَتدجِ

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
َبٍة ِلَنْوِع اخِلطاِب. ُث ِبُو�سوٍح َو�ُسْرَعٍة ُمنا�سِ َيَتَحدَّ

ُل َبْع�َص املَ�ساِهِد. ُق�صُّ َعَلْيِهم اإِْحدى احلكاياِت الَّتي �َسِمْعُتها، َواأَُمثِّ اأَِقُف اأَماَم ُزَمالئي، َواأَ
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌط امل�صتوى: ُمَتو�صِّ

ُث َمَع ُزمالئي َعْن َفواِئِد اْلَبَقَرِة. دَّ اأََتَ

ُلها. ُث َمَع ُزمالئي َعِن اْلفاِكَهِة الَّتي اأَُف�سِّ دَّ اأََتَ

ريِق. راِر اللَِّعِب ِبالُكَرِة َو�َسَط الطَّ ُث َمَع ُزمالئي َعْن اأَ�سْ دَّ اأََتَ

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
َبٍة ِلَنْوِع اخِلطاِب. ُث ِبُو�سوٍح َو�ُسْرَعٍة ُمنا�سِ َيَتَحدَّ
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌم امل�ستوى: ُمَتَقدِّ

 : َيةجِ ُث َمَع ُزمالئي اأََحدجِ املَْو�صوعاتجِ االآتجِ دَّ اأََتَ

•ا�ْسِتْخداماُت الَكْهَرباِء. 	

•اأََهِميَُّة َرُجِل اْلأَْمِن. 	

•ُحبُّ اْلَوَطِن. 	

ْفُق ِباْلحيواناِت والّطيوِر. •الرِّ 	

دقاِء. •زيارُة الأ�سْ 	

• التَّجوُل بيَن اإماراِت الّدولِة، وال�ّسياحُة في ربوِع الَوَطِن.	

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
َبٍة ِلَنْوِع اخِلطاِب. ُث ِبُو�سوٍح َو�ُسْرَعٍة ُمنا�سِ َيَتَحدَّ
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

امل�ستوى: متقّدم

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ي�سارُك يف احلديِث مَع االآخريَن.

 : َيةجِ ُث َمَع ُزمالئي َعْن اأََحدجِ املو�صوعاتجِ االآتجِ دَّ اأََتَ

•زيارتي ِلْلَقرَيِة العالميَِّة في ُدَبّي. 	

ُل اْلأَْلعاِب ِمْن ِوْجَهِة َنَظري. •اأَْف�سَ 	

•اأََجَمُل اْلأَفالِم الَّتي �َساَهْدُتها. 	

•اْلأَ�سياُء الَّتي لُتْعِجُبني في المْدَر�َسِة. 	

ِة التَّْرِبَيِة اْلَفنِّيَِّة. •َراأْيي في مادَّ 	

• فوائُد اْلِعْلِم.	
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

املهارة : ْاملُحَاَدَثُة.

ٌئ امل�صتوى : ُمْبَتدجِ

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
. يتحدُث عْن خرباِتِه برتتيٍب منطقيٍّ

َظِة ا�ْستيقاظي ِمَن الّنْوِم اإلى حلظِة ُدخويل املدر�َسَة. باًحا ِمْن حَلْ ُث َعّما اأَْفَعُلُه �سَ دَّ اأََتَ
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اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :

االسم:           الصف:              الشعبة:

املهارة: املُحاَدَثُة.

ٌط امل�صتوى: ُمَتو�صِّ

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
. يتحدُث عْن خرباِتِه برتتيٍب منطقيٍّ

َظِة دخويل احَلديَقَة َمَع اإِْخوتي اإلى حلظِة ُخروجي ِمْنها. ُث َعّما اأَْفَعُلُه ِمْن حَلْ دَّ اأََتَ
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املهارة : ْاملُحَاَدَثُة.

ٌئ امل�صتوى : ُمْبَتدجِ

االسم:           الصف:              الشعبة:

: ُ التَّْعليميُّ الّناتجِ
ٍة َقَراأها. ُيعيُد �َسْرَد ِق�سَّ

ثيَلها: َة َمَع ُزَمالئي يف امْلَْجموَعِة، ُثمَّ ُنعيُد �َسْرَدها َوَتْ اأَْقَراأُ اْلِق�سَّ

عقود الكالم، قراءة وتعبير، ال�سنة الثالثة، دفتر التطبيق، ط4، دار ال�سروق، بيروت، لبنان، �ض155

76



اليوم والتاريخ :                                                                         التوقيع :

ملحوظات المعلم :
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